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Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening gemeente
Marum
De raad van de gemeente Marum;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 juni 2008, nr. 08.06.18.;
gelet op artikel 2, derde lid, van de Wet sociale werkvoorziening;
overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot cliëntenparticipatie;
overwegende dat de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn samenwerken
in het werkvoorzieningschap Novatec voor wat betreft de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening,
en dat het van belang is dat de samenwerkende gemeenten eensluidende verordeningen cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening en één cliëntenraad hebben;
besluit vast te stellen de volgende:

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE WET SOCIALE WERKVOORZIENING
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
wet: Wet sociale werkvoorziening;
a.
Novatec: werkvoorzieningschap Novatec, zoals genoemd in de Gemeenschappelijke regeling
b.
Novatec 2006;
Wsw-gerechtigden: ingezetenen die voor de wet geïndiceerd zijn of hun wettelijk vertegenwoorc.
digers, te weten: Wsw-gerechtigden op de wachtlijst, Wsw-gerechtigden als werknemer van een
sw-bedrijf, Wsw-gerechtigden als werknemer bij een reguliere werkgever, en/ of hun vertegenwoordigers die als zodanig gerechtigd zijn;
cliëntenparticipatie Wsw: de gestructureerde wijze waarop Wsw-gerechtigden betrokken worden
d.
bij de beleidsvoorbereiding, beleidsvaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk
Wsw-beleid, als bedoeld in artikel 2 van de wet.

Artikel 2 Doelstellingen
Cliëntenparticipatie Wsw heeft de volgende doelstellingen:
het bewerkstelligen dat Wsw-gerechtigden en hun belangenorganisaties vanuit een onafhankelijke
a.
positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het
gemeentelijk Wsw-beleid;
het bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het gemeentelijk Wsw-beleid, gericht op
b.
het bieden van gelijke arbeidsmogelijkheden aan burgers met een functiebeperking of chronische
aandoening wat bijdraagt aan het realiseren van volwaardig burgerschap.

Artikel 3 Wsw-raad
1.

2.

Er is een cliëntenraad van Wsw-gerechtigden en vertegenwoordigers uit hun belangenorganisaties,
hierna te noemen: Wsw-raad. Dit is een door Novatec als zodanig erkende en in het gebied van
de vijf gemeenten actief zijnde cliëntenraad van Wsw-gerechtigden en vertegenwoordigers uit
hun belangenorganisaties, als bedoeld in artikel 2 van de wet.
Indien er geen Wsw-raad is bevordert het dagelijks bestuur van Novatec actief de totstandkoming
van een Wsw-raad.

Artikel 4 Taken
1.
2.

1

De Wsw-raad heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd schriftelijk uitbrengen van adviezen aan
het dagelijks bestuur van Novatec inzake het gemeentelijk Wsw-beleid.
De aspecten van het beleid waarbij de Wsw-raad wordt betrokken zijn:
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a.
b.
c.
d.
3.

de voorbereiding van het beleid;
de vaststelling van het beleid;
de uitvoering van het beleid;
de evaluatie van het beleid.
De Wsw-raad is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van zaken die tot de bevoegdheid van
de OR behoren en naar aanleiding van individuele klachten, bezwaarschriften en andere zaken
die op individuele klanten betrekking hebben, met uitzondering van de procedures en regelingen.

Artikel 5 Samenstelling
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

De Wsw-raad is samengesteld uit Wsw-gerechtigden en vertegenwoordigers uit hun belangenorganisaties.
De Wsw-raad bestaat uit een oneven aantal leden met een maximum van 11 leden.
Minimaal tweederde van het aantal leden in de Wsw-raad bestaat uit Wsw-gerechtigden.
De samenstelling van de Wsw-raad vormt zoveel mogelijk een afspiegeling van de gemeenten.
De leden worden benoemd door het dagelijks bestuur van Novatec, op voordracht van de Wswraad. Alleen bij de samenstelling van de eerste Wsw-raad worden de leden voorgedragen en benoemd door het dagelijks bestuur van Novatec.
De benoeming op grond van deze verordening geldt voor een periode van maximaal vier jaar
met een mogelijke verlenging van eenmaal vier jaar.
De leden kiezen uit hun midden een bestuur en benoemen een voorzitter.
De voorzitter maakt geen deel uit van de Wsw-raad, en fungeert als onafhankelijk en technisch
voorzitter. De voorzitter is niet lid van een college of een gemeenteraad, is niet werkzaam onder
de verantwoordelijkheid van een college of een gemeenteraad, en is niet werkzaam in een bedrijf
waarbij belangenverstrengeling kan optreden.
De leden verrichten hun werkzaamheden zonder last, maar voeren voor zover van toepassing wel
ruggespraak met hun achterban.

Artikel 6 Overleg
1.
2.
3.
4.
5.

Voor overleg met de Wsw-raad wijst het dagelijks bestuur van Novatec een vertegenwoordiger
uit zijn midden aan. Deze vertegenwoordiger maakt geen deel uit van de Wsw-raad.
Tussen de vertegenwoordiger van Novatec en de Wsw-raad vindt minimaal twee keer en maximaal
vier keer per jaar een structureel overleg plaats.
Voorafgaand aan elk overleg stelt de vertegenwoordiger van Novatec in overleg met de voorzitter
van de Wsw-raad een agenda op en verzendt deze aan de leden van de Wsw-raad.
Van elk overleg tussen de Wsw-raad en de vertegenwoordiger van Novatec wordt een verslag
gemaakt. Het verslag wordt vastgesteld bij het eerstvolgende overleg.
Van overleg en afspraken met de Wsw-raad doet het dagelijks bestuur van Novatec binnen redelijke termijn schriftelijke rapportage aan de Wsw-raad. Daarbij wordt in ieder geval aangegeven
wat er met de door de Wsw-raad gegeven adviezen is gedaan.

Artikel 7 Advies
1.
2.
3.
4.
5.

6.

In het kader van de cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening vraagt het dagelijks bestuur
van Novatec de Wsw-raad tijdig om advies.
De Wsw-raad is ook gerechtigd uit eigener beweging advies uit te brengen aan het dagelijks bestuur
van Novatec.
Het dagelijks bestuur van Novatec vraagt de Wsw-raad in ieder geval om advies bij de onderwerpen
zoals bedoeld in artikel 4, tweede lid.
In de gevallen waarin Novatec zaken aan de gemeenteraad voorlegt, wordt het advies van de
Wsw-raad bijgevoegd.
In het geval het dagelijks bestuur van Novatec afwijkt van het advies van de Wsw-raad, wordt dit
bij het voorstel vermeld, waarbij tevens is aangegeven op welke gronden van het advies van de
Wsw-raad is afgeweken.
Het dagelijks bestuur van Novatec zorgt voor een goede en tijdige informatievoorziening aan de
Wsw-raad met betrekking tot zaken die tot het taakgebied van de Wsw-raad behoren.

Artikel 8 Vergaderingen
1.

2

De Wsw-raad stelt een reglement van orde op.
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2.

De vergaderingen van de Wsw-raad zijn openbaar. De Wsw-raad kan besluiten tot het houden
van een besloten vergadering.

Artikel 9 Besluitvorming
1.
2.

De Wsw-raad kan beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van het aantal leden ter
vergadering aanwezig is.
Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 10 Faciliteiten
1.

2.
3.

4.
5.

Het dagelijks bestuur van Novatec kent jaarlijks ten behoeve van de werkzaamheden van de Wswraad een budget toe in de vorm van een subsidie aan de hand van de door de Wsw-raad ingediende
begroting.
De Wsw-raad dient jaarlijks vóór 1 oktober een begroting in. De begroting wordt binnen twee
maanden door het dagelijks bestuur van Novatec vastgesteld.
In de door de Wsw-raad in te dienen begroting kunnen bedragen worden opgenomen voor de te
ramen kosten ten behoeve van de volgende faciliteiten:
kosten voor deskundigheidsbevordering;
a.
reiskosten en eventuele verblijfskosten;
b.
aanschaf van documentatie, literatuur en vaktijdschriften;
c.
kosten lidmaatschap van provinciale en landelijke cliëntenorganisaties;
d.
het bezoeken van bijeenkomsten, georganiseerd door provinciale en landelijke cliëntenore.
ganisaties;
faciliteiten voor het verzorgen van voorlichting en public relations;
f.
faciliteiten voor het maken van kopieën en de verzending van stukken.
g.
De middelen worden zodanig ter beschikking gesteld dat de Wsw-raad redelijkerwijze in staat kan
worden geacht om zijn taken op een adequate manier uit te oefenen.
De Wsw-raad legt middels een financieel verslag binnen drie maanden na afloop van elk kalenderjaar verantwoording af aan het dagelijks bestuur van Novatec over de besteding van de subsidie. Tevens brengt de Wsw-raad dan verslag uit aan het dagelijks bestuur van Novatec van zijn
activiteiten en bevindingen in het voorgaande jaar.

Artikel 11 Wijziging en intrekking van deze verordening
Wijziging en intrekking van deze verordening vindt niet plaats dan nadat de Wsw-raad daarover is gehoord.

Artikel 12 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening
gemeente Marum.

Artikel 13 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2008. Indien publicatie plaatsvindt na
30 juni, treedt zij in werking met ingang van de dag na publicatie, en werkt zij terug tot en met 1 juli.
Aldus vastgesteld in de openbare
vergadering van 25 juni 2008,

, voorzitter.

, griffier.
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